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نننرؤ مم ْمنننن  نليؤننن ن  لمن َل َمدا النْننن ل  َلننن ُ َل نننُ  َلهمدا مل ننن نننُوا مل رنينل رنصل من نننؤؤ ننننل الؤمم ) من
يًلا  ( َن َْلمدا تلبؤ ُ  بل مل رم دل رؤ مم  ْمن  يلرتلظن من بل م  دل  هلضلى  رلحؤ

 َمنية الثأر لنش يَ المصََُ أبي العبُس

المننننيبين دالي نننَد دالمصننندس منننن احنننتًلو العنننرا  بننننَ  بعنننَ أن تم رنننا هننندا ال  نننر دالضنننًلو منننن
هنيميننة دمحنينننة  هننَ  شنننرا َننن أرينننُ  ح نننََُ  الحضننُراا دم نننبس الرسننُرا  ننني ظننردين تنننلمري َدلينننة دا 
النننَ ين َننننى العنننر  دالمسننننمين  راحنننا ت نننَم دتحنننر  دتسنننر   نننو شننني  لننن  مننننة بمصنننَ ا منننة العربينننة 

سننًلم  دهُمننا بُسننت َاي الرمنند  اإلسننًلمية ب مننَ تشنندي  دمسننا تننأريا العننرا  دسنن نخ  َننن َردبتنن  دا 
العربيننة داإلسننًلمية دالدسريننة د ننُن مننر م المصَُننَ ال نسننسيري البسننو ا ر محمننَ َبننُس المعننردي بننأبي 
نند أحننَ هننَُت مرظمننة التحريننر ال نسننسيرية الننكف اَت نتنن  هننداا ال  ننر المنننيبية  نني  العبننُس )رحمنن  اهلل ( َد

ََُم المدسننَُ المنن يدري الننكف َرننس أر  العننرا  بمبُر ننة المرتننَين مننن بغننَاَ العردبننة دسنننمت  الننى أسنني
 أكرُ  ارحتًلو.

دل َ رهى المصََُ أبد العبُس شتى أرداع العكا  دالتعكي  َنى أينَف صنًلَف المدسنَُ ) هنُتن م 
اهلل ( د ُضننا ردحنن  السننَُرت إلننى رب ننُ راضننية مرضننية دمننُا الشنن يَ مسننمدمُ  نني سننصن مسننُر مننَام 

 م 5002/آكار/ 9بتأريا  الَدلي  

دبمرُسبة ك را استش َُه   نَ هنُم  مصَُنَد صنيا رصنُو السري نة الر شنبرَية بتر ينك َمنينة ي هتُلينةي 
َمنيننة همننيي بُلمننداريا َنننى  َصدميننةي َنننى إحننَا هداَننَ صرننَ ال  ننر المنننيبي شننرهي ال ندصننة درا  ت ننُ

مدهع آخر من مداهع م  ني بغنَاَ دهنَ سنميرَُُ ) َمنينة الثنأر لنشن يَ المصَُنَ أبني العبنُس ( ثنأرا ا لَمن  
م ش َا  اإلسًلم  ي العرا  د نسسين دأ غُرستُن دسنرعر  ت ُمنين ُ  ني إمنَاررُ الخنُمس هريبنُ إن  َد

 شُ  اهلل .

ى دلرسنننندل  )منننننى اهلل َنينننن  دسنننننم( دل ُ ننننة المصَُننننَين دب ننننكه المرُسننننبة رصننننََ َ ننننَرُ هلل تعننننُل
 المؤمرين بأررُ سرستمر بص َرُ دص َُرُ حتى ي رمرُ اهلل تعُلى بإحَا الحسريين )الرمر أد الش َُت(.
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